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Áfangalýsing: 
Í áfanganum er lögð áhersla á lestur fjölbreyttra texta til að auka lesskilning og orðaforða. Auk þess er 
hlustun og tal nemenda þjálfað svo þeir geti tjáð sig skriflega og munnlega um undirbúið efni. Farið er yfir 
undirstöðuatriði danskrar málfræði og algengustu framburðarreglur. Nemandinn vinnur ýmist sjálfstætt 
eða í hóp að fjölbreyttum og skapandi verkefnum. Nemandinn fær þjálfun í að nota hjálpargögn og 
kennsluforrit í námi sínu. Dönsk menning er kynnt með það að markmiði að vekja áhuga á henni. 
 
Markmið:    

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: 

● almennum orðaforða sem tengist efni áfangans   
● grundvallarþáttum málfræðinnar  
● helstu einkennum danskrar tungu í framburði og rituðu máli  
● notkun hjálpargagna s.s. orðabóka og leiðréttingarforrita  
● danska menningarsvæðinu og hvernig danska nýtist á norræna menningarsvæðinu  

   

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 

● lesa ýmiss konar texta um kunnugleg efni   
● skilja talað mál um kunnugleg efni  
● segja frá með því að beita orðaforða, framburði og áherslum  
● skrifa einfaldan texta um efni sem hann þekkir eða hefur áhuga á og nota viðeigandi málfar 
● fara eftir grundvallarreglum sem gilda um ritað mál   
● nota upplýsingatækni og hjálpargögn í tungumálanámi   

   

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað 
sér til að: 

● tileinka sér aðalatriðin í styttri textum og nýta á mismunandi hátt  
● nýta grundvallaratriði danskrar málfræði í ritun og tali  
● afla sér upplýsinga á fjölbreyttan hátt um mismunandi málefni  
● skilja og tjá sig um almenn málefni og málefni sem hann þekkir vel, á skiljanlegri dönsk  
● leysa úr viðfangsefnum einn eða í samstarfi við aðra • þróa með sér aga, metnað, ábyrgð og 

jákvæðni í vinnubrögðum   
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Áætlun um yfirferð og fyrirlögn námsmatsþátta: 
 

Tímabil  Námsefni (verklegt og 
bóklegt) 

Heimavinna/verkefni Vægi námsmatsþátta 

Vika 35 Kynning á áfanganum 

Textab : “Gå i skole” s. 3  

 Málfr.: Nafnorð 

Verk. bls 5 og/eða á Moodle  

Vika 36 Textab.: “Sagt af…” bls. 6 

Málfr.: Nafnorð 

Verk. bls. 8-9 og/eða á Moodle  

Vika 37 Textab.: “På gymnasiet” bls. 10 

Málfr.: Nafnorð/sagnorð 

Verk. bls. 12-13 og/eða á Moodle 

Farlige naboer kaflar 1 - 5 

 

Vika 38 Textab.: “Den tekniske skole” bls. 12 

Málfr.:Sagnorð 

Verk. bls. 14-16 og/eða á Moodle Munnlegt próf (hljóðskrá) 
(5%) 

Vika 39 Textab.: “Hvad har været…” bls. 20 

Málfr.:  Sagnorð 

Verk. bls. 22-24 og/eða á Moodle Lotupróf I (10%) 

Vika 40 Textab.: “Efterskole” bls. 24 

Málfr.: Sagnorð 

Verk. bls. 25 og/eða á Moodle Hlustunarpr. I (5%) 

Vika 41  

Textab.: “Et tilbageblik” bls. 25 

Málfr.: Lýsingarorð 

Verkefni í námshefti  og/eða á 
Moodle 

“Farlige naboer” kaflar 6 - 10 

Námsmatsdagur 7. október 

Miðannarmat 8. október 

 

Vika 42 Textab.: “København” bls. 28 

Málfr.: Lýsingarorð 

Verk. bls. 29-30 og/eða á Moodle 

 

 

Vika 43 Textab. :”Jeg er ikke dum” bls. 30 

Málfr.: Lýsingarorð 

Verk. bls. 31 og/eða á Moodle Kynningarverkefni (10%) 

Vika 44 Textab.: “Vinduet” bls. 34 

Málfr.: Fornöfn 

Verk. bls. 35-37 og/eða á Moodle 

Vetrarfrí 22. og 23. október 

 

Vika 45 Textab.: “Det kan man…” bls. 37 

Málfr.:Fornöfn 

Verk. bls. 39-41 og/eða á Moodle Lotupróf II (15%) 

Vika 46 Textab.: “Drømmen…” bls. 41 

Málfr.: Fornöfn 

Verk. bls. 43-44 og/eða á Moodle 

 

Hlustunarpróf II (5%) 

Vika 47 Textab.: “En indvandrer…” bls. 45 

Málfr.: Tölur 

Verk. bls. 47-49 og/eða á Moodle 

“Farlige naboer” kaflar 6-10 

Námsmatsdagur 17. nóvember 

 

Vika 48 Kvikmynd + verkefni á Moodle   

Vika 49 Textab.: “Unge på en…” bls. 52 

Málfr.: Tímasetningar - ýmis ao 

Verk. bls. 54-55 og/eða á Moodle 

“Farlige naboer” kaflar 11-15 

Lokaverk. dagur 4. desember 

Lotupróf III (25%) 

Vika 50  Námsmatsd. 7. desember  

Vika 51  Sýnidagur námsmats 17. des.  
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Námsgögn:  

Tegund:  

Námshefti: DANS1TO05 Tekster og opgaver, útg. VMA 2020 (hefti m. textum og 
verkefnum, fæst á skrifstofu VMA) 
Dansk grammatik útg. VMA 6. útgáfa (hefti, fæst á skrifstofu VMA) 
Skáldsaga “Farlige naboer” e. Kirsten Kirck (aðgengileg á Moodle) 

Orðabækur: DÖNSK - ÍSLENSK / ÍSLENSK - DÖNSK orðabók að eigin vali. 

 

Námsmat og vægi námsmatsþátta:  

Matsform: x Símat               ☐ Lokapróf/valið lokapróf         ☐ Lokaverkefni 

Námsmatsþættir Lýsing námsmatsþáttar Vægi 

Skrifleg próf  Þrjú “lotupróf” sem gilda 10%, 15% og 25% 

Athugið að nemandi þarf að ná 40% árangri samanlagt á þessum 
prófum til að vetrareinkunn reiknist til hækkunar. 

50% 

Munnlegt próf Hljóðskrá (framburður og málnotkun) 5% 

Hlustunarpróf 2 hlustunarpróf (2 X 5%) 10% 

Önnur verkefni Kynningarverkefni 10% 

----//---- Moodlepróf 25% 

 Samtals: 100% 

Einkunnir fyrir hvern námsmatsþátt eru birtar í INNU á því formi sem best hentar. 
Annað: Ef nemandi missir af prófi tekur hann sjúkra-/upptökupróf næsta námsmatsdag.  
             Próf á Moodle verða aðgengileg í eina viku hvert og verða ekki endurstillt. 
 
Annað sem kennari vill að komi fram: 

Ef um fjarkennslu vegna Covid-19 takmarkana verður að ræða mun hún að mestu leyti fara fram í 
gegnum Moodle, sem er aðalnáms- og upplýsingagátt áfangans. Innskráningarlykill áfangans er heiti 
hans. 

Athugið að notkun á tölvum og snjalltækjum í kennslustundum er ekki leyfileg nema með samþykki 
kennara. 

Dagsetning: 
 
 
___________________________ _______________________________ 
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils 
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